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 Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 

Το 9μηνο 2020, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 1.818,6 δις 
ρούβλια, ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 3.040,9 δις ρούβλια σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Το δε έλλειμμα ανήλθε σε 1.773,3 δις ρούβλια. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για 
τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 μειώθηκαν κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες (εκατ. μον.) του 
ΑΕΠ σε σχέση με το 9μηνο του 2019 έως το 16,8% του ΑΕΠ και παρουσιάστηκε μικρή 
καθυστέρηση στις ταμειακές ροές εκτέλεσης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού στο ποσό 
των 74,5% τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 έναντι 64,2% την ίδια περίοδο του τρέχοντος έτους. 
Η μεγαλύτερη μείωση (στη σύγκριση των 9μηνων 2019/2020) σημειώνεται για τα έσοδα του 
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού από πετρέλαιο και φυσικό αέριο - κατά 2,8 εκατ. μον. του 
ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εξόρυξης ορυκτών - κατά 2,1 εκατ. μον. του ΑΕΠ, και 
των εξαγωγικών δασμών - κατά 0,7 εκατ. μον. του ΑΕΠ. Τα βασικά έσοδα από πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο για τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν σε 4.031,6 δις ρούβλια έναντι 
3.744,8 δις ρούβλια για το  9μηνο 2019.  
Η υψηλότερη αύξηση σημειώνεται στις δαπάνες που σχετίζονται με τη στήριξη της οικονομίας 
και των κοινωνικών δαπανών λόγω  πανδημίας: «κοινωνική πολιτική» - κατά 1,6 εκατ. μον. του 
ΑΕΠ (1.169,5 δις ρούβλια), «υγειονομική περίθαλψη» - κατά 0,6 εκατ. μον. του ΑΕΠ (445,8 δις 
ρούβλια), «εθνική οικονομία» - κατά 0,5 εκατ. μον. του ΑΕΠ (354,8 δις ρούβλια). Το έλλειμμα 
του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε στο 2,3% του 
ΑΕΠ έναντι πλεονασματικού 3,8% του ΑΕΠ για την ίδια περίοδο το 2019.  
 

 Τρέχουσα κατάσταση  COVID-19 στη Ρωσία 
Την 1η Δεκεμβρίου 2020, καταγράφηκαν 2.322.056 κρούσματα της νόσου στη Ρωσία (αύξηση 
41,9% το Νοέμβριο). Αύξηση ρεκόρ για τον Νοέμβριο σημειώθηκε στις 27 Νοεμβρίου (27.543). 
Ο συντελεστής διάχυσης παραμένει σε υψηλό επίπεδο. 
Παρά τη γενική επιδείνωση της κατάστασης με την εμφάνιση κορωνοϊού τον Νοέμβριο, δεν 
υπήρξε επιστροφή σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα στη Ρωσία. 
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, με βάση τα αποτελέσματα των μελετών του Rospotrebnadzor, υπάρχουν 
ενδείξεις σχηματισμού ανοσίας του πληθυσμού στη Ρωσία, ωστόσο, ουσιαστική επίδρασή της 
στην εξάπλωση της πανδημίας δεν είναι ακόμη προσδιορίσιμη. Η εκ νέου μόλυνση με 
κορωνοϊό είναι πιθανή εντός 4-8 μηνών. Επιπλέον, είναι δύσκολο ακόμη να προβλεφθούν οι 
πιθανότητες για περαιτέρω μετάλλαξη του κορωνοϊού. Επομένως, σημαντικό ρόλο θα παίξουν 
τα εμβόλια, ορισμένα από τα οποία τον Νοέμβριο απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους σε 
κλινικές δοκιμές. Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Ρωσίας ανακοίνωσε την έναρξη 
εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας κατά του κορωνοϊού.  
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iep.ru/en/publications/publication/monitoring-of-russia-s-economic-
outlook-no-19-121-november-2020.html   

 

 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 Ευρώ = 90,463 Ρούβλια (30.11.2020) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο διάστημα 01.11.2020 – 30.11.2020: 

https://www.iep.ru/en/publications/publication/monitoring-of-russia-s-economic-outlook-no-19-121-november-2020.html
https://www.iep.ru/en/publications/publication/monitoring-of-russia-s-economic-outlook-no-19-121-november-2020.html
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Σύμφωνα με αναλυτές, η συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας για το Νοέμβριο του 2020 έδειξε μεγάλες  διακυμάνσεις (η ελάχιστη τιμή ήταν 
89,89 ρούβλια και η μέγιστη 93,76 ρούβλια). Με βάση αυτό, προβλέπεται ίδια ενεργή αλλαγή 
στη μέση ισοτιμία του ευρωπαϊκού νομίσματος και την επόμενη περίοδο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://bankiros.ru/currency/cbrf/eur/date/2020-11  
 

 Η Τράπεζα της Ρωσίας αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για διαρθρωτικό 
πλεόνασμα ρευστότητας για το 2020 

Τον Οκτώβριο το διαρθρωτικό πλεόνασμα ρευστότητας μειώθηκε λόγω της εκροής κεφαλαίων 
για πράξεις προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ενεργού δανεισμού από το ρωσικό Υπουργείο 
Οικονομικών. Η αύξηση του όγκου του χρήματος σε κυκλοφορία επιβραδύνθηκε και 
προσέγγισε την εποχιακή.  

Καθώς η οικονομική δραστηριότητα επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς, η ζήτηση για 
μετρητά αναμένεται να προσεγγίσει σταδιακά τα επίπεδα πριν από την πανδημία, αλλά αυτό 
αναμένεται να συμβεί το 2021. Από την άποψη αυτή, η Τράπεζα της Ρωσίας αναθεώρησε τις 
προβλέψεις της για πλεόνασμα διαρθρωτικής ρευστότητας στο τέλος του 2020 σε 1,0 - 1,4 τρις 
ρούβλια.  

Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.cbr.ru/press/event/?id=8266  

 

 Το εξωτερικό χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε στα 461,2 δις. δολάρια 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/731306  

 

 Συνοπτική Οικονομική ενημέρωση 
 
Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας παρέτεινε την προθεσμία για την καταβολή φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για  άλλους τρεις μήνες. Το 
μέτρο επεκτάθηκε στον ταξιδιωτικό τομέα και στον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και στον 
τομέα των συνεδρίων, εκθέσεων, αθλημάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και της ψυχαγωγίας 
και στον τομέα της εστίασης. Ωστόσο, το επιχειρηματικό κλίμα στη Ρωσία δεν είναι ακόμη 
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πολύ ευοίωνο καθώς οι παραγωγοί ετοιμάζονται να αυξήσουν τις τιμές και να μειώσουν τις 
επενδύσεις.  
Μέχρι το τέλος του 2020, ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να αυξηθεί. Το τρίτο τρίμηνο, ο 
πληθωρισμός υπερέβη την προβλεπόμενη τιμή του 3% κατά 0,7%. Για να παραμείνει εντός του 
στόχου του 4%, οι τιμές τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο θα πρέπει να αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό, 
όχι περισσότερο από 0,2-0,3% το μήνα. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Μόσχας, ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία και σε 
άλλες πτυχές της ζωής της Μόσχας θα είναι αισθητός μέχρι τον Μάιο του 2021, αλλά η πόλη 
δεν σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες της το 2021, παρά την πτώση των εσόδων λόγω της 
πανδημίας. Από τις 13 Νοεμβρίου, όλα τα μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα στη Μόσχα  
παραμένουν κλειστά από τις 11 μ.μ. έως τις 6 π.μ. με σκοπό την επιβράδυνση της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού. Ο περιορισμός θα ισχύει έως τα μέσα Ιανουαρίου 2021 και περιλαμβάνει την 
περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Πηγή: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/november-18-2020/article/latest-market-insight_12/ 

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Παράταση ρωσικών αντιμέτρων  μέχρι το τέλος του 2021 
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την παράταση των οικονομικών 
αντιμέτρων κατά των χωρών που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011210001  
https://www.m24.ru/news/ehkonomika/21112020/142286?utm_source=CopyBuf  

 

 Ο Πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε νόμο για την αύξηση του φόρου εισοδήματος για τις 
ανώτερες εισοδηματικές τάξεις 
Ο Πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε νόμο για την αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 
13 σε 15% για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ρούβλια ετησίως. 
Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή θα οδηγήσει σε πρόσθετες φορολογικές εισπράξεις το 
2021 σε 60 δις ρούβλια, το 2022 - 64 δις ρούβλια, το 2023 - 68,5 δις ρούβλια. 
Επί του παρόντος, η Ρωσία έχει ένα συντελεστή φόρου εισοδήματος 13% για όλα τα επίπεδα 
εισοδήματος. Σύμφωνα με τη Rosstat, μόνο το 0,8% του ενεργού πληθυσμού (περίπου μισό 
εκατομμύριο άτομα) κερδίζει πάνω από 3 εκατ. ρούβλια ετησίως (38.830 USD), και ακόμη 
λιγότερα άτομα λαμβάνουν πάνω από 5 εκατ. ρούβλια (64.700 USD).  Σημειώνεται ότι αυτό 
αφορά στα δηλωμένα εισοδήματα. 
Τα χρήματα που θα εισπραχθούν από την αύξηση της φορολόγησης θα διατεθούν στη 
θεραπεία παιδιών με σοβαρές και σπάνιες ασθένειες, αγορά ακριβών φαρμάκων και 
εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.m24.ru/news/vlast/23112020/142453?utm_source=CopyBuf  

http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/november-18-2020/article/latest-market-insight_12/  

 

 

http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/november-18-2020/article/latest-market-insight_12/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011210001
https://www.m24.ru/news/ehkonomika/21112020/142286?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/vlast/23112020/142453?utm_source=CopyBuf
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/november-18-2020/article/latest-market-insight_12/
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 Υποχρεωτική σήμανση ελαστικών αυτοκινήτων θα αρχίσει να λειτουργεί από 1 Νοεμβρίου 
Όλοι οι κατασκευαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Κρατικό Πληροφοριακό Σύστημα 
(GIS) πληροφορίες σχετικά με την είσοδο των προϊόντων σε κυκλοφορία στην αγορά. Αυτές οι 
απαιτήσεις ισχύουν και για τους εισαγωγείς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες χονδρικής που 
συνεργάζονται απευθείας με εισαγωγείς και κατασκευαστές πρέπει να διαβιβάζουν στο GIS 
πληροφορίες σχετικά με την είσοδο των ελαστικών σε κυκλοφορία στην αγορά. Οι 
λιανοπωλητές πρέπει, επίσης, να στέλνουν δεδομένα στο GIS (σάρωση κωδικών ετικετών σε 
ταμειακές μηχανές). 
Η σήμανση ελαστικών εφαρμόζεται σταδιακά. Στο πρώτο στάδιο, τα προϊόντα μπορούν να 
πωλούνται χωρίς σήμανση με τον συνηθισμένο τρόπο. Στο δεύτερο στάδιο, από τις 15 
Δεκεμβρίου, η πώληση ελαστικών επιτρέπεται μόνο με ετικέτα σήμανσης, αλλά επιτρέπεται η 
αποθήκευση ελαστικών χωρίς σήμανση. Από την 1η Μαρτίου 2021, η αποθήκευση ελαστικών 
επιτρέπεται μόνο με ετικέτα.  
Αυτή τη στιγμή, το σύστημα έχει περισσότερους από 7,5 χιλιάδες χρήστες. Μέχρι την 1η  
Νοεμβρίου, έλαβαν σήμανση περισσότερα από 17 εκατ. ελαστικά, και περισσότερα από 5,5 
εκατ. ελαστικά διατέθηκαν στην αγορά. 
Σκοπός της σήμανσης  είναι η καταπολέμηση της παράνομης κυκλοφορίας των προϊόντων. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/02/0005  

 

 Ευρύς κυβερνητικός ανασχηματισμός  
Ο Πρόεδρος Πούτιν αντικατέστησε τους επικεφαλής τριών υπουργείων ταυτόχρονα - τον 
Υπουργό Μεταφορών (Yevgeny Dietrich), τον Υπουργό Φυσικών Πόρων (Dmitry Kobilkin) και 
τον Υπουργό Κατασκευών (Vladimir Yakushev), και θέσπισε τη θέση του δέκατου Αναπληρωτή 
Πρωθυπουργού, την οποία θα αναλάβει ο έως τώρα Υπουργός Ενέργειας, Alexandr Novak. 
Ο Πρωθυπουργός Mikhail Mishustin, με τη σειρά του, πρότεινε στην Κρατική Δούμα  
υποψηφίους για τις κενές θέσεις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Aeroflot Vitaly Savelyev (ως 
επικεφαλής του Υπουργείου Μεταφορών), τον επικεφαλής του RusHydro Nikolai Shulginov 
(στο Υπουργείο Ενέργειας), τον επικεφαλής του Υπουργείου Ανάπτυξης της Άπω Ανατολής και 
της Αρκτικής Alexander Kozlov (στο Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Οικολογίας), τον 
επικεφαλής του Ταμείου Ανάπτυξης της Άπω Ανατολής Alexei Chekunkov (στο Υπουργείο 
Ανατολικής Ανάπτυξης) και τον Πρώτο Αναπληρωτή Υπουργός Κατασκευών Irek Fayzullin (στο 
Υπουργείο Κατασκευών).  
Περισσότερες πληροφορίες: www.rbc.ru/politics/09/11/2020/5fa930ba9a7947daf1c198b0?from=column_38  

 
 Η κυβέρνηση απλοποιεί το σύστημα σήμανσης των φαρμάκων 

Το Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 1779/2.11.2020 απλοποιεί τη διαδικασία παρακολούθησης 
της κυκλοφορίας των φαρμάκων. Οι αλλαγές αφορούν τους μηχανισμούς και την διαδικασία 
ηλεκτρονικής καταχώρησης φαρμάκων στο ενιαίο σύστημα. 
Η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στο σύστημα για τους συμμετέχοντες στην αγορά 
παραμένει, αλλά ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες με 
τα προϊόντα χωρίς να λάβει απάντηση από το σύστημα, το οποίο θα ολοκληρώσει την 
διαδικασία καταχώρησης φαρμάκων. Αυτό θα διασφαλίσει τον έλεγχο της ασφάλειας και της 
νομιμότητας των φαρμάκων. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://government.ru/news/40767/  

http://www.rbc.ru/politics/09/11/2020/5fa930ba9a7947daf1c198b0?from=column_38
http://government.ru/news/40767/
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 Η κυβέρνηση θα διαθέσει περισσότερα από 5 δις. ρούβλια για δωρεάν φάρμακα για 

ασθενείς με κορωνοϊό 
Περισσότερα από 5,04 δισεκατομμύρια ρούβλια έχουν διατεθεί στην περιφέρεια για την 
παροχή δωρεάν φαρμάκων σε ασθενείς με κοροναϊό που παραμένουν στο σπίτι υπό την 
επίβλεψη γιατρών. Για να αποφευχθεί η δυσμενής πορεία της νόσου και η ανάπτυξη 
επιπλοκών, συνταγογραφούνται συνδυασμένες θεραπευτικές αγωγές. Όλα τα απαραίτητα 
φάρμακα παρέχονται δωρεάν με ιατρική συνταγή.  
Τα χρήματα για αυτούς τους σκοπούς θα διατεθούν από το αποθεματικό ταμείο της 
κυβέρνησης. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://government.ru/news/40757/  

 
Εξωτερικός Τομέας 
 

 Εξαγωγές-εισαγωγές Ρωσίας για τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, τον 
Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020, ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας ανήλθε σε 
407,7 δις $ ΗΠΑ και μειώθηκε κατά 17,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019. 
Το εμπορικό πλεόνασμα ήταν θετικό στο ποσό των 76,8 δις $ ΗΠΑ, αλλά λιγότερο κατά 57,0 δις 
$ ΗΠΑ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019. 
Οι ρωσικές εξαγωγές τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν σε 242,2 δις $ ΗΠΑ και, σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019, μειώθηκαν κατά 22,5%. Οι εξαγωγές προς τις 
χώρες εκτός ΚΑΚ αντιστοιχούσαν στο 85,7%, και προς χώρες της ΚΑΚ - 14,3%. 
Η βάση των ρωσικών εξαγωγών τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2020 ήταν τα παραδοσιακά 
προϊόντα καυσίμων και ενέργειας, το μερίδιο των οποίων στη δομή εμπορευμάτων των 
εξαγωγών ανήλθε στο 51,8% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 63,5%). Στη συνολική αξία των 
εξαγωγών, το μερίδιο μετάλλων και προϊόντων μετάλλων τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 
ανήλθε σε 10,2% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 9,2%). Το μερίδιο των εξαγωγών 
προϊόντων διατροφής και πρώτων υλών για την παραγωγή τους στη δομή των εξαγωγών το 
ίδιο διάστημα ανήλθε στο 8,3% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 5,6%). Το μερίδιο των 
εξαγωγών χημικών προϊόντων ανήλθε στο 7,3% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 6,4%). Το 
μερίδιο των εξαγωγών μηχανημάτων και εξοπλισμού τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε 
σε 6,8% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 5,9%). Το μερίδιο των εξαγωγών προϊόντων ξυλείας, 
χαρτοπολτού και χαρτιού ανήλθε σε 3,8% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 3,1%).  
Οι εισαγωγές της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν σε 165,5 δις $ ΗΠΑ και 
μειώθηκαν κατά 7,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019. Οι εισαγωγές από τις 
χώρες εκτός ΚΑΚ αντιπροσώπευαν το 89,0%, ενώ από τις χώρες της ΚΑΚ - 11,0%. 
Στις εισαγωγές,, το μεγαλύτερο μερίδιο αντιστοιχεί στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό - 46,8% 
(τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 45,8%). Η αξία των εισαγωγών αυτών των προϊόντων όμως 
μειώθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019. Το μερίδιο των χημικών 
προϊόντων στη δομή των εισαγωγών ανήλθε σε 18,5% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 
19,2%). Το μερίδιο των εισαγωγών τροφίμων και πρώτων υλών για την παραγωγή τους ανήλθε 
σε 13,0% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 12,2%). Το μερίδιο των μετάλλων και των 
προϊόντων μετάλλων στη διάρθρωση των εισαγωγών ανήλθε σε 7,0% (τον Ιανουάριο-

http://government.ru/news/40757/


6 | P a g e  

 

Σεπτέμβριο 2019 - 7,6%). Το μερίδιο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των 
υποδημάτων ανήλθε σε 6,7% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 - 6,5%). Το μερίδιο των 
εισαγωγών καυσίμων και ενεργειακών προϊόντων ανήλθε σε 0,8% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 
2019 - 0,9%).  
Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 μεταξύ χωρών 
εκτός ΚΑΚ ήταν: Κίνα, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 74,4 δις $ ΗΠΑ (93,1% σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019), Γερμανία - 29,2 δις. Δολ. ΗΠΑ ΗΠΑ (75,8%), 
Ολλανδία - 21,0 δις $ ΗΠΑ (56,5%), Ηνωμένο Βασίλειο - 18,3 δις $ ΗΠΑ (170,2%), ΗΠΑ - 17,7 δις 
$ ΗΠΑ (91,5%), Τουρκία - 14,9 δις $ ΗΠΑ (76,1%), Ιταλία - 14,2 δις $ ΗΠΑ (77,5%), Δημοκρατία 
της Κορέας - 13, 7 δις $ ΗΠΑ (72,6%), Ιαπωνία - 12,0 δις ΗΠΑ (77,7%), Πολωνία - 10,1 δις  $ 
ΗΠΑ (80,4%). 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/09/0011  

 
 Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας επικύρωσε τη συμφωνία για τη ζώνη ελεύθερων 

συναλλαγών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης με τη Σερβία 
Ο Ρώσος Πρόεδρος υπέγραψε νόμο που επικυρώνει την συμφωνία για ζώνη ελεύθερου 
εμπορίου μεταξύ της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EΟΕ) και της Δημοκρατίας της 
Σερβίας. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη στη Μόσχα στις 25 Οκτωβρίου 2019, περιλαμβάνει 
τους βασικούς κανόνες εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Ένωσης και της Σερβίας, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ). Η συμφωνία παρέχει στα σερβικά αγαθά έναν ενιαίο τρόπο πρόσβασης στην αγορά της 
ΕΟΕ. Εξαιρέσεις προβλέπονται για κρέας, υποπροϊόντα πουλερικών, ορισμένα μαλακά τυριά, 
ζάχαρη, αφρώδη κρασιά, αιθυλική αλκοόλη, αλκοολικά βάμματα, λικέρ, πούρα και ορισμένους 
τύπους εξοπλισμού. 
Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισμούς, τη μετρολογία, την 
παρακολούθηση της αγοράς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαπίστευσης, των δοκιμών και της πιστοποίησης, προκειμένου να 
βελτιωθεί η αμοιβαία συνεργασία των αντίστοιχων συστημάτων και να αποφευχθούν τυχόν 
τεχνικά εμπόδια στο μεταξύ τους εμπόριο. 
Προβλέπεται, επίσης, η εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την παροχή 
πιστοποιητικών καταγωγής εμπορευμάτων κατά τον εκτελωνισμό, τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των μερών και έναν μηχανισμό διμερών προστατευτικών 
μέτρων, που καθιστά δυνατή την ταχεία ανταπόκριση σε αλλαγές στην αγορά λόγω της 
απελευθέρωσης του εμπορίου. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/09/0017  

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία μειώθηκαν σχεδόν κατά 46% 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας από τον Ιανουάριο έως 
τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία 
μειώθηκαν κατά σχεδόν 46% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 
Ο όγκος προμηθειών σε αλλοδαπούς καταναλωτές ανήλθε σε 7,78 kWh. Όσον αφορά τη 
νομισματική αξία, μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ - στα 314 εκατ. Δολ. ΗΠΑ, ή 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/09/0011
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/09/0017


7 | P a g e  

 

σχεδόν στο 53%. Ταυτόχρονα, τον Σεπτέμβριο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από 3,5 
φορές - έως 1,52 kWh, ή σχεδόν 62 εκατ. Δολ. ΗΠΑ 
Οι εισαγωγές, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του τελωνείου, μειώθηκαν επίσης από τον 
Ιανουάριο έως τις αρχές του φθινοπώρου - κατά σχεδόν 20%. Ο όγκος ήταν σχεδόν ένα 
δισεκατομμύριο kWh.  
Χειριστής των  εξαγωγών και εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εταιρεία «Inter RAO».  

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/10/0002  

 

 Ανακοινώθηκε η συνέχιση της κατασκευής του "Nord Stream-2" 
Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream-2 θα συνεχιστεί τον Δεκέμβριο μετά 
από μια παύση που διήρκεσε από το τέλος του 2019. Αυτό αναφέρθηκε από τον ραδιοφωνικό 
σταθμό NDR με αναφορά σε έναν εκπρόσωπο της Nord Stream 2 AG. 
Επίσης, η διοίκηση των πλωτών οδών και ναυτιλίας στο Στράλσουντ προειδοποίησε τους 
καπετάνιους των σκαφών για την ανάγκη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινούνται 
νότια της περιοχής Adlergrund στη Βαλτική Θάλασσα λόγω της επανάληψης των 
κατασκευαστικών εργασιών σε αυτήν την περιοχή από τις 5 Δεκεμβρίου. 
Σημειώνεται ότι σε αυτήν την περιοχή τελειώνουν δύο τμήματα των υπό κατασκευή αγωγών, 
οι οποίοι οδηγούν από το σημείο όπου το Nord Stream 2 έρχεται στην ακτή (σταθμός στο 
Lubmin) της Βαλτικής Θάλασσας. 
Ο αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Γερμανία κατά μήκος του βυθού της Βαλτικής 
Θάλασσας έπρεπε να ξεκινήσει στα τέλη του 2019, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν 
στο έργο. Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις, εξαιτίας αυτών, η 
ελβετική εταιρεία Allseas, η οποία παρείχε το στοίβαγμα σωλήνων του αγωγού, αρνήθηκε να 
συνεργαστεί. Η Ρωσία κατάφερε να βρει άλλο πλοίο, αλλά η ημερομηνία ολοκλήρωσης 
αναβλήθηκε για τουλάχιστον ένα χρόνο. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://m.lenta.ru/news/2020/11/28/ns2/amp/  
 

Άλλα 
 Διαδικτυακή Διάσκεψη ΕΕ-Ρωσίας-Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας με θέμα τον σχεδιασμό 

των μελλοντικών συστημάτων υγείας 

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς διαδικτυακά στις 17 και 18 Νοεμβρίου τ.ε. η με πρωτοβουλία της 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μόσχα διάσκεψη ΕΕ-Ρωσίας-Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας με 

θέμα τον σχεδιασμό των μελλοντικών συστημάτων υγείας. 

Οι κύριες θεματικές ενότητες της διάσκεψης αφορούσαν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις 

ιατρικές συσκευές, τις εξελίξεις σε θέματα πρωτοβάθμιας υγείας και την πρόληψη του 

καρκίνου. Παρουσίαση περί ιατρικού τουρισμού πραγματοποίησε  από ελληνικής πλευράς η 

Δρ Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Προϊσταμένη Γεν. Δνσης  Τουριστικής Πολιτικής του Υπ. 

Τουρισμού. 

 

 Διεξαγωγή της Έκθεσης «Made in Tajikistan-2020» (26.11.2020-17.12.2020) 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Τατζικιστάν διοργανώνει την διαδικτυακή 

έκθεση «Made in Tajikistan-2020» από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου 2020 για την 

ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής και την ανεύρεση διεθνών συνεργατών. 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/10/0002
https://m.lenta.ru/news/2020/11/28/ns2/amp/
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους ιστοτόπους του Επιμελητηρίου 

http://tpp.tj/2020/10/27/onlajn-vystavka-made-in-tajikistan-2020/  και της έκθεσης 

http://www.expotajikistan.tj/. 

 

 12ο  Ρωσικό Επενδυτικό Φόρουμ «Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Διεξήχθη  διαδικτυακά στις 29-30 Οκτωβρίου τ.ε. με οικοδεσπότη το δ/ντα σύμβουλο της 

δεύτερης κρατικής συστημικής τράπεζας VTB κ.Andrey KOSTIN, ως κάλεσμα προς τη διεθνή 

επενδυτική κοινότητα (οι 10 από τους 16 διαχειριστές κεφαλαίων που συμμετείχαν είχαν την 

έδρα τους στις ΗΠΑ και το ΗΒ) δίδοντας το γενικό στίγμα των προσπαθειών που καταβάλλει η 

Ρωσία για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.russiacalling.com/  

 
 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή.  
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Μόσχας, 
παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-
moscow@mfa.gr).  
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσης τους ή για 
στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-
dedomenon).  
4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες 
πηγές (Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), 
όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ – Μόσχας τηρεί 
επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

 

 
 

http://tpp.tj/2020/10/27/onlajn-vystavka-made-in-tajikistan-2020/
http://www.expotajikistan.tj/
https://www.russiacalling.com/
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

